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ОБЩИНА СТРАЖИЦА

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.217, ал.3, ал.5 и ал.6 от ЗПУО и
чл.90, ал.1 и чл. 91от Кодекса на труда и Заповед №573/19.04.2019г. на Кмета на
община Стражица

ОБЯВЯВА
I. Конкурс по Кодекса на труда за длъжността „ДИРЕКТОР”
общински детски градини:

на следните

1. Детска градина „Гинка Маркова”, с.Камен и групи към нея в с.Виноград и
с.Лозен, община Стражица.
2. Детска градина „Калинка”, с.Кесарево и групите към нея в с.Владислав и
с.Благоево, община Стражица
II. Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина планира, организира, ръководи и отговаря за
осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитанието и
цялостната административно-управленска и финансова дейност в детската градина.
III. Изисквания към кандидатите за длъжността „ДИРЕКТОР”:
1. Да притежава висше образование в съответно на длъжността професионално
направление и професионална квалификация, необходима за изпълнението на
съответната длъжност в съответствие с чл. 213, ал.1 от ЗПУО.
2. Съгласно чл.213, ал.2 от ЗПУО да има най–малко пет години трудов стаж по
специалността.
3. Да притежава компютърна грамотност.
4. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.3 от КТ.
5. Да отговаря на изискванията на чл.215, ал.1 от ЗПУО – да не е осъждан за
умишлено престъпление от общ характер, да не е лишен от правото да
упражнява професията си и да не страда от заболявания и отклонения, които
застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от
министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и
науката.

IV. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса /по образец/, адресирано до кмета на общината
и документ за удостоверяване самоличността на кандидата.
2. Професионална автобиография.
3. Документи за придобита степен и професионална квалификация и
правоспособност /копие/.
4. Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /копие/.
5. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за
длъжността „директор” на детска градина.
6. Удостоверение, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично
заболяване.
7. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел
III., т.4 и т.5
На допуснатите кандидати писмено се съобщават: дата, час и мястото на провеждане на
конкурса.
На недопуснатите кандидати писмено се съобщават мотивите, които могат да се
обжалват в 7 дневен срок.
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V. Начин за провеждане на конкурса:
1. Допускане по документи.
2. Писмен изпит – тест.
3. Интервю.
VI. Срок и място на подаване на документите:
1. Документите за участие в конкурса се предоставят всеки работен ден, лично от
кандидатите в плик с надпис „за конкурса за заемане на длъжността „директор”
на ……………………..”/вписва се наименованието на ДГ, имената на кандидата,
точен адрес и телефон за връзка/.
2. Срок за подаване на документите - 1 месец от публикуване на обявата на
официалния сайт на общината, на информационното табло на община Стражица,
както и в местния печат.
3. На всеки кандидат се предоставя заявление за участие в конкурса, декларация /по
образец/ и длъжностна характеристика.
VII. Срок за подаване на документи от кандидатите:
от 30.04.2019г. до 31.05.2019г. в Общинска администрация град Стражица, ул.
„Дончо Узунов” №5, ет.1, ст.117
Списък на допуснатите кандидати ще бъде публикуван на сайта на Община
Стражица.
Справки и информация на тел.: 06161 4313
Е. Станчева – Гл. експерт „Образование”

